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ZAMAWIAJĄCY :
Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Aleja Lipowa 35, 99-416 Nieborów, NIP 526-03-09-719
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :

1.

a. Projektu architektoniczny gabloty zawierający wymiary dla wykonawcy w/g przekazanego rysunku.
b. Projektu architektoniczno - budowlanego Kapliczki na Wzgórzu Gockim w Arkadii zawierający wytyczne
do programu konserwacji Kapliczki ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji odtworzenia kształtu
tympanonu pomiędzy sterczynami i daszku Kapliczki.
c. Projektu architektoniczno - konstrukcyjnego odtworzenia świetlika na poddaszu Świątyni Diany
w Arkadii.
d. Projektu architektoniczno - konstrukcyjnego odtworzenia Kolumnady na Przybytku Arcykapłana
w Arkadii
e. Projektu architektoniczno - budowlanego łuku Rzymskiego w Arkadii zawierający wytyczne do
programu konserwacji.
Wymagana gwarancja: 12 miesięcy

II.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający uważa za konieczne omówienie przedmiotu zamówienia na
miejscu w Arkadii , wykonanie pomiarów oraz zapoznanie się z obiektami których dotyczy oferta .
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

III.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy 12 miesięcy .

IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę zawierającą odpowiedzi na wszystkie elementy zawarte w
zapytaniu ofertowym dotyczące przedmiotu zapytania. Dla ułatwienia dołączamy formularz oferty.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

V.
1.

Ofertę cenową proszę złożyć pisemnie do dnia : 8.04.2021 r. do godz. 12,00 na adres Muzeum
lub na adres e-mail bstempien@mnw.art.pl

2.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 9.04.2021 r.

4.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VI.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena 80 % oraz 20% termin wykonania zamówienia
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VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców - mailowo

VIII.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Bogaczewicz pod numerem telefonu 603 06 55 99
oraz adresem email: ell.bogaczewicz@gmail.com

IX.

ZAŁĄCZNIKI : wzór formularza oferty.

